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اد وَمدَى تأثيِرَها في الّلغة اإلسبانّية  لغة الضَّ

 
 الخمٌس 00 مارس 0205 - 25:30* محّمد محّمد الخّطابً

ْسَهُر الَخْلُق َجّراَها َوٌْخَتِصمُ أنَ  ٌَ اُم ِمْلَء ُجفُونً َعْن َشَواِرِدَها** َو  

ارَى فً استعمال لغاِت دخٌلٍة بدَل لغتهم فً التعلٌم ٌَ  .!إلى الُمتخاصمٌن من الخلق الذٌن مازالوا ح

فات فً المّدة األخٌرة عن اللغة مازالت تترى وتتوالى الّدراسات، وتتعّدد وتتنّوع النقاشات، وُتطرح التساإالت والتخوّ 

العربٌة، وعن مدى قدرتها على استٌعاب علوم الحداثة، والعصرنة، واالبتكار، والتجدٌد الذي ال تتوقّف عجالته وال تنً، 

وتخّوف فرٌق من عدم إمكانها مساٌرة هذا العصر المتطّور والمذهل، كما تحّمس بالمقابل فرٌق آخر فؤبرز إمكانات هذه 

، وطاقاتها الكبرى، مستشهداً بتجربة الماضً، حٌث بلغت لغة الضاد فً نقل العلوم وترجمتها شؤواً بعٌداً. كثر الكالم فً اللغة

ٌُصبح حدٌَث جمٌع المجالس، والمنتدٌات، والمإتمرات فً مختلف البلدان العربٌة، فهل تعانً  هذا المجال حتى كاد أن 

ٌّة حقا من هذا النقص..؟ وهل تعٌ ش نوعاً من العزلة إلى درجة أّنها فً حاجة إلى حماٌة ودفاع ومناقشات من هذا العرب

 .القبٌل..؟

الواقع أّن اللغة العربٌة فً العمق لٌست فً حاجة إلى ارتداء درع الوقاٌة ٌحمٌها هجمات الكائدٌن، وٌرّد عنها شماتة 

ٌّة نابضة، اللهّم ما ٌرٌد أن ٌلحق بها المتخّوفٌن، إذ تإّكد كّل الدالئل والقرائن قدٌماً وحدٌثاً أّن ه ذه اللغة كانت ومازالت لغة ح

بعض المتشّككٌن من نعوت، وعٌوب، كانت أثارتها فً األصل زمرة من المستشرقٌن فً منتصف القرن المنصرم، حٌث 

ف واإلبداع، وإنما كان اختلقوا موضوعات لم ٌكن لها وجود قبلهم، وما كانت لتعّد مشاكل أو نواقص تحول دون الخلق والتؤلٌ

ٌّدا أّنها لغة تتوفّر  الغرض من ذلك إثارة البلبلة بٌن أبناء هذه اللغة، وبّث الشكوك فً ما بٌنهم حٌالها، وهم أنفسهم ٌعرفون ج

ٌّة المتطّورة الّصالحة لكل عصر، ثّم هم فعلوا ذلك متوّخٌن إحالل محلّها لغَة المستعِمر  على جمٌع مقّومات اللغات الح

لدخٌل، والتارٌخ شاهد على الشؤو البعٌد الذي أدركته هذه اللغة، حٌث كانت لها الغلبة، وبالتالً تؤثٌر كبٌر فً إحدى اللغات ا

 .العالمٌة الحٌة واسعة االنتشار التً تتباهى الٌوم بهذا اإلنجاز، وهً اللغة اإلسبانٌة

 الّضاد وتؤثٌرها فً لغة سٌرفانتٌس

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.hespress.com/485819-485819.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.hespress.com/485819-485819.html
https://www.hespress.com/
https://www.hespress.com/writers
https://www.hespress.com/public_author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%91%D8%A7%D8%A8%D9%8A+*


تؤثٌر بلٌغ فً اللغة اإلسبانٌة، حٌث استقّرت فٌها العدٌد من الكلمات العربٌة األصل على امتداد كان للغة الّضاد بالفعل 

العصور، وهً اآلن تعٌش جنباً إلى جنب مع هذه اللغة، وتستعمل فً مختلف مجاالت الحٌاة وحقول المعرفة المتعّددة، ّما 

لة وخصوبة هذه اللغة التً ما فتئت تتؤلق وتتؤنق وتنبض بالحٌاة ٌقّدم الدلٌل القاطع على مدى غنى وثراء وقّوة وجزالة وفحو

 .فً عصرنا الحاضر، مطواعة مرنة سلسة متفّتحة متسامحة، ٌنبوع جنان تؤخذ وتعطً بسخاء وكرم ال ٌنضب معٌنهما

 

من تعٌش اللغة اإلسبانٌة فً الوقت الحاضر تؤلقاً، وازدهاراً، وقبوالً، وانتشاراً واسعاً فً مختلف ربوع المعمور. ووعٌاً 

، ورفعٍة، و ، حٌث ٌحلو لهم عند الحدٌث عن انتشار هذه اللغة واإلشعاع الذي ”أوج”اإلسبان بما أدركته لغتهم من سموٍّ

، والتً ُتنطق عندهم”األوج“أصبحت تعرفه ثقافتهم استعمال هذه الكلمة العربٌة بالذات، وهً   (Auge)” ، حٌث ُتقلب ”أَْوخًِ 

شؤن فً العدٌد من الكلمات العربٌة األخرى المبثوثة فً اللغة اإلسبانٌة مثل: جبل طارق الذي أو ُتنطق الجٌُم خاًء، كما هو ال

ًّ تنطق ”ِخْبَرْلَطارْ “ٌُنطق عندهم  ًّ “، وكلمة َجَبل ، وكلمة الجامع التً ”الخنزٌر البّري الذي ٌعٌش فً الجبل“، وهو ”خبل

، الذي تحّول إلى ”وادي الحجارة“وهو الدّن أو إناء الفخار، ونهر ، ”َخاّرا“، والجّرة غدت ”أَْلَخاَما“تحّولت عندهم إلى 

إلخ..إنهم ٌبذلون جهوداً مضنٌة، وٌرصدون إمكانٌات كبرى للتّعرٌف بلغتهم وثقافتها وإظهار كل ما من ”…ْغَواِدٌالََخاَرا“

لندوات والمناظرات التً تعقد فً هذا شؤنه أن ٌبّث االعتزاز فً ذوٌها، وأصحابها، وأبنائها، وأحفادها، ومن ثّم تؤتً تلك ا

الّسبٌل فً مختلف المناسبات فً إسبانٌا تحت الرئاسة الفعلٌة للعاهل اإلسبانً األسبق خوان كارلوس األّول، أو نجله العاهل 

نٌة، اإلسبانً الحالً فٌلٌبً دي بوربون، حٌث ٌحرصان على حضور العدٌد من جلسات أكادٌمٌة مجمع الخالدٌن للّغة اإلسبا

أو األكادٌمٌة الملكٌة للغة اإلسبانٌة، خاّصة عند انضمام عضو جدٌد إلٌها أو عند تكرٌم أحد الّراحلٌن عنها. وتصرف الدولة 

 .اإلسبانٌة أمواالً طائلة ومبالَغ باهظة فً سبٌل نشر لغة سٌرفانتٌس وثقافتها والّتعرٌف بتارٌخها، وبآدابها، وفنونها، وتراثها

ق نٌبرٌخاالفراهٌدي ٌعان  ! 

ٌهدف التنسٌق بٌن مختلف البلدان الناطقة باللغة اإلسبانٌة فً مجال المصطلحات اللغوٌة والكلمات والتعابٌر المتداولة فٌها إلى 

األجنبً. وأعّدت أكادٌمٌة اللغة اإلسبانٌة بالتعاون مع جمٌع أكادٌمٌات ” للغزو اللغوي“توحٌدها ومحاربة الّدخٌل لجعل حّد 

أكادٌمٌة، لهذه الغاٌة معجماً إسبانٌاً  00سبانٌة األخرى الموجودة فً مختلف بلدان أمرٌكا الالتٌنٌة، والتً ٌبلغ عددها اللغة اإل

، بمعنى أّن أّي متحّدث أو مستعمل أو مشتغل أو دارس للغة اإلسبانٌة، الذي قد ”معجم الشكوك الموّحد“فرٌداً فً بابه وهو: 

استشارة صغٌرة كانت أم كبٌرة لها صلة بهذه اللغة، سوف ٌجد ضالته فً هذا المعجم ٌخامره شّك أو رٌبة حول أيّ  . 



واإلسبان واعون بؤهمٌة لغتهم فً عالم الٌوم، وبالمكانة المرموقة التً أصبحت تتبّوأها فً مختلف البلدان، وهم ٌعلمون كذلك 

ٌّة تؤثٌر اً وانتشاراً فً العالم أجمع فً هذا القرن وما بعده. ففً أّن لغتهم من المنتظر أن تصبح من أكبر وأكثر اللغات الح

 022ما ٌنٌف عن  –حسب التوقعات المستقبلٌة  –الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وحدها من المنتظر أن ٌصبح عدد الناطقٌن بها 

 .ملٌون خالل العقدٌن القادمٌن

وتعرف اللغة اإلسبانٌة تقّدماً مهّما فً البلدان العربٌة، وأصبحت تحظى بإقبال كبٌر من طرف الطالب والباحثٌن، وهً 

تدّرس الٌوم فً مختلف الجامعات العربٌة. وفً المغرب وحده على سبٌل المثال ٌوجد ما ٌقارب ستة مالٌٌن من الناطقٌن 

بهذه اللغة، كما أصبحت العناٌة بها تحظى باهتمام متزاٌد فً مختلف البلدان المقابلة للجزٌرة اإلٌبٌرٌة والمحاذٌة لحوض 

البحر األبٌض المتوّسط جنوباً، نظراً لعوامل تارٌخٌة وحضارٌة وثقافٌة بٌن إسبانٌا وهذه البلدان بحكم الجٌرة والجغرافٌة 

 .والتارٌخ

وٌرى المالحظون أّن تقّدم اللغة اإلسبانٌة وتؤلقها وانتشارها فً عالم الٌوم لٌس ولٌد الّصدفة، بل ٌرجع إلى عّدة عوامل 

تارٌخٌة وثقافٌة وحضارٌة، ذلك أّن نصف قارة بؤكملها تتحدث هذه اللغة )أمرٌكا الجنوبٌة(. كما أّن “األوج” الذي تعرفه اللغة 

اإلسبانٌة فً العالم حقق للثقافة اإلسبانٌة انتشاراً فً مختلف أنحاء المعمور وحضوراً مهّماً فً العدٌد من المحافل العالمٌة فً 

 .مجال النشر، والتؤلٌف، والمسرح، والفنون التشكٌلٌة، والموسٌقى، والشعر، واألدب وأخٌراً فً الّسٌنما

ٌّة الثقافٌة فً ما بٌن  وتتعاون إسبانٌا مع شقٌقاتها ببلدان أمرٌكا الالتٌنٌة الناطقة بهذه اللغة فً هذا االتجاه لتقوٌة وتعزٌز الهو

هذه البلدان، باعتبارها من األواصر القوٌة التً سوف تعمل على تحقٌق تقارب أكبر وتعاون أوثق فً ما بٌنها، فً مختلف 

المجاالت. وقد قامت هذه البلدان باإلضافة إلى معجم الشكوك اللغوٌة الموّحد بإصدار أّول معجم لتوحٌد الّنحو اإلسبانً كذلك. 

واإلسبان، وإلى جانبهم سكان البلدان الناطقة باللغة اإلسبانٌة على وعً تاّم بؤّن هذه الجهود ال بّد أن تإتً أكلها، إذ ال بد أن 

ٌعقبها ذٌوع وانتشار أوسع للغتهم وثقافتهم، وبالتالً تقّدم اقتصادي وازدهار سٌاحً، خاّصة أّن إسبانٌا تعتبر من أكبر البلدان 

السٌاحٌة فً العالم، إذ تعرف هذه الصناعة عندهم تقّدماً هائالً وتطّوراً مذهالً. وتعتبر المآثر والمعالم الحضارٌة اإلسالمٌة فً 

األندلس عنصراً هاّماً فً جذب الّسٌاح من مختلف أنحاء العالم، مثل قصر الحمراء بغرناطة )وهو المعلمة العربٌة األولى فً 

إسبانٌا األكثر مشاهدة من طرف السٌاح األجانب(، باإلضافة إلى العدٌد من القصور والحصون والمعالم التارٌخٌة األخرى 

ها صومعة “حّسان” فً الرباط، و”صومعة الكتبٌة”  ٌْ فً مختلف المدن اإلسبانٌة، كصومعة الخٌرالدا، بمدٌنة إشبٌلٌة )توأم أخت

بمراكش(؛ فضالً عن برج الذهب فً إشبٌلٌة كذلك، ومسجد الجامع األعظم فً قرطبة الفٌحاء، وقصر الجعفرٌة بمدٌنة 

 .سرقسطة، وسواها من المآثر العمرانٌة والمعمارٌة األخرى

ن” فً لغة “ ٌْ نٌبرٌخا”، وهو أحد واضعً أّول أشهر معجم فً اللغة اإلسبانٌة، أي إنه ٌعتبر بمثابة الفراهٌدي ومعجمه “الع

الّضاد، ٌقول فً مقّدمة معجمه مخاطباً الملكة الكاثولٌكٌة إزابٌال: “اللغة القشتالٌة )اإلسبانٌة نسبة إلى قشتالة( كانت باستمرار 

رفٌقة اإلمبراطورٌة اإلسبانٌة”. ٌرٌد نٌبرٌخا أن ٌقول بهذا المعنى إّن “اللغة سالح أو وسٌلة أّولٌة وأساسٌة ال ٌمكن أن ٌحّل 

ٌّة، والجذور، والحضور، ورفع صروح الحضارة ألّي أّمة، وهً تعنً كذلك مغزى الوجود  محلها شًء آخر لتؤكٌد الهو

 .(اإلسبانً فً أبعد اآلفاق”، ) ٌقصد أمرٌكا الالتٌنٌة والبلدان التً كانت خاضعة للتاج اإلسبانً فً ذلك اإلّبان

 ٌستحٌل فهم تارٌخ إسبانٌا دون معرفة اللغة العربٌة

ٌإّكد الدارسون أنه ال ٌمكن الحدٌث عن “أوج” اللغة اإلسبانٌة وتراثها وغناها وانتشارها دون التطّرق إلى الٌنابٌع التً تستمّد 

منها أصولها هذه اللغة، فرغم جذرها وأثلها الالتٌنٌٌن، فإنه معروف لدى جمٌع جمهرة الباحثٌن وغٌر الباحثٌن مدى التؤثٌر 

الذي أحدثته لغة الّضاد فً هذه اللغة على إمتداد القرون الثمانٌة التً كانت الغلبة فٌها من دون منازع لها فً شبه الجزٌرة 

اإلٌبٌرٌة منذ الفتح اإلسالمً عام 500 م إلى سقوط آخر معاقل الدولة اإلسالمٌة فً األندلس، وهً غرناطة، 0250م، بل 

لقد استمّر الوجود العربً باألندلس حتى القرن السادس عشر عندما تّم طرد وإبعاد آخر المورٌسكٌٌن الذٌن ظلوا متسّترٌن فً 



المدن والقرى والمداشر والمدائن األندلسٌة، وقد بلغ عددهم عشرات اآلالف عام 0425. وهكذا ال ٌنبغً إطالق الكالم على 

عواهنه فً هذا المضمار، بل ٌجب إعطاء كل ذي حق حقه، ووضع األمور فً نصابها إحقاقاً للحّق وللتارٌخ وحفظاً لألمانة 

 .العلمٌة

 

ٌإكّ د جمٌع الباحثٌن والمإّرخٌن والمثقفٌن إسباناً كانوا أم غٌر إسبان هذا التؤثٌر البلٌغ والعمٌق الذي أحدثته الحضارة 

اإلسالمٌة فً األندلس، لٌس فً مٌدان اللغة وحسب، بل فً مختلف مناحً الحٌاة كما هو معروف، بما ال ٌترك مجاالً للشّك. 

وقد سلّم العدٌد من هإالء المثقفٌن اإلسبان بالخصوص بهذه الحقٌقة، بل ذهب بعضهم أبعد من ذلك، حٌث أّكد الّروائٌان 

اإلسبانٌان خوان غوٌتٌسولو، وأنطونٌوغاال وقبلهما شٌخ المستشرقٌن اإلسبان إمٌلٌوغارسٌا غومٌس، وسواهم، أّنه “ٌستحٌل 

فهم واستٌعاب تارٌخ إسبانٌا وثقافتها ولغتها على العموم فهماً واستٌعاباً حقٌقٌٌن دون معرفة اللغة العربٌة”. وهكذا ٌإّكد 

“غاال” بالحرف فً هذا السٌاق أن “اللغة بالنسبة له أساسٌة، بل إنها هَوسه وقَدره، وهو ٌعمل محاطاً بالعدٌد من القوامٌس ألّن 

اللغة اإلسبانٌة فً نظره لغتان أو فرعان اثنان، فرع ٌنحدر من اللغة الالّتٌنٌة، وفرع آخر ٌنحدر من اللغة العربٌة، إلى درجة 

تبعث القشعرٌرة فً الجسم”. وٌورد غوٌتٌسولو فً نفس االتجاه: “إنه ٌستحٌل فهم واستٌعاب تارٌخ إسبانٌا وثقافتها دون 

معرفة اللغة العربٌة، إذ كّل ما ٌتداول حول هذا التارٌخ وصلنا ُمترَجماً، والترجمة هً نوع من الخٌانة كما ٌقول المثل 

الفرنسً”. الحاجة إذن ماّسة إلى ضرورة القٌام بدراسة علمٌة، تارٌخٌة، تحلٌلٌة معّمقة لهذه البدٌهٌة فً الجامعات، 

واألكادٌمٌات، والمعاهد العلٌا التً لها صلة بهذا الموضوع؛ فضالً عن مختلف المإتمرات، والندوات، والتظاهرات التً ُتنّظم 

 .بٌن الوقت واآلخر حول اللغة العربٌة، وحول التؤثٌر المتبادل بٌن هذه اللغة أو تلك

الكاتب اإلسبانً الراحل “كامٌلو خوّسٌه ِسٌال”، الحائز على جائزة نوبل فً اآلداب، فاتته – ذات مّرة- وهو ٌحاضر فً 

مإتمر عالمً حول الّروافد التً أّثرت فً اللغة اإلسبانٌة، اإلشارة صراحة إلى هذه الحقٌقة البدٌهٌة، وإبراز فضل اللغة 

العربٌة على اإلسبانٌة، وهو الذي كان ٌستعمل فً حدٌثه الٌومً وكتاباته ورواٌاته عشرات الكلمات العربٌة أو من أصل 

ٌّة من الّسنام  عربً، بل هو الذي وضع رواٌة تحمل عنواناً عربٌاً واضحاً، وهً رواٌته المعروفة “رحلة إلى القارٌة”، والقار

أعاله وأسفله، أو القرٌة. إالّ أّن هذا الكاتب سرعان ما عاد واعترف خالل ندوة دولٌة أخرى بؤّن لغتنا العربٌة ستصبح فً 

قرٌب األعوام من أولى لغات العالم أهمٌة وانتشاراً، حٌث قال بالحرف الواحد: “نحن اإلسبان وسكان أمرٌكا الالتٌنٌة نعرف 

ٌّة فً العالم، وأنتم تعرفون اللغات الثالث الباقٌة  ٌّداً أننا أصحاب لغة سوف تصبح فً المستقبل القرٌب من أعظم اللغات الح ج

 .”وهً اإلنجلٌزٌة والعربٌة والصٌنٌة

 الّضاد ولغة سٌرفانتٌس..تعاٌٌش متناغم



وحسبنا أن نشٌر فً هذا الّصدد إلى التعاٌش المتناغم الذي كان قائماً بٌن اللغة العربٌة واللغة اإلسبانٌة خالل التواجد 

اإلسالمً بشبه الجزٌرة اإلٌبٌرٌة، وبشكل خاص فً األندلس، حٌث تعاٌشت هاتان اللغتان جنباً إلى جنب. للغتنا الجمٌلة تؤثٌر 

بلٌغ فً لغة سٌرفانتٌس كما هو معروف، وبحكم هذه المعاٌشة ٌقول المستشرق اإلسبانً القرطبً الدكتور “أنطونٌو مانوٌل 

رودرٌغٌس راُموس” فً إحدى تخرٌجاته الباهرة حول موضوع الكلمات اإلسبانٌة ذوات األصول العربٌة: “إن اللسان 

اإلسبانً مطبوع بالتؤثٌر العربً بشكل ُمبهر”، وٌسوق بعض الكلمات والمصطلحات العربٌة التً استقّرت فً لغة 

التً ال ٌقول المعجم اإلسبانً عنها  Jaram سٌرفانتٌس، والتً مازالت تستعمل إلى الٌوم فً مختلف المجاالت، مثل: كلمات

، وهو اللباس  Farahlibsأّي شًء، وإنها من جذر مجهول، وهً فً الواقع من أصل عربً وهو “حرام”، و”فَرح لِْبس” أو

هو الفرح غٌر  Marfarioتنحدر من الفرح، و Feria الذي ترتدٌه عادة راقصات الفالمٌنكو. وٌقول المستشرق اإلسبانً إنّ 

المكتمل، وٌضٌف: “هذه الكلمات كلها ٌتٌمة فً المعجم اإلسبانً، وكلمة “الفالمٌنكو” هً األكثر ٌتماً فً هذا المعجم، وهً 

تنحدر من كلمة )الفالح المنكوب(، وهً من العربٌة المورٌسكٌة. وٌضٌف الباحث اإلسبانً أن بنً طٌنته أصبحوا كمن 

أصٌب بمرض الزهاٌمر اللعٌن، فهم ٌنظرون إلى المرآة ولكنهم ال ٌعرفون أنفَسهم..”إنهم حتى ولو حاولوا بتر أطراف منا 

فلن ٌكون فً مقدورهم محو تارٌخنا وذاكرتنا وحضارتنا، بل لقد بلغ بهم األمر أن رّحلوا وهّجروا عنوة ًوقسراً وقهراً العدٌد 

من المورٌسكٌٌن، كما أنهم أضرموا النٌران فً كتبنا وحادثة )باب الرملة( بغرناطة أشهر من نار على علم، إذ أضرم 

الكاردٌنال سٌسنٌرون النٌران فً اآلالف المإلفة من الكتب والمخطوطات العربٌة فً هذه الساحة التً مازالت موجودة إلى 

 ً ٌُإسف له حقّا  .ٌومنا هذا، وهً جرٌمة ال تغتفر وأمر 

ٌّن والدكتور راُموس  ذاكرة المورٌسكٌ

تجدر اإلشارة إلى أن المستشرق اإلسبانً القرطبً الدكتور “أنطونٌو مانوٌل رودرٌغٌس راُموس”، الذي تربطنً به صداقة 

متٌنة، كان قد شارك معنا منذ سنتٌن فً المإتمر الدولً حول المورٌسكٌٌن الذي نظمته بالرباط، وأشرفْت علٌه “مإّسسة 

ذاكرة المورٌسكٌٌن” التً ٌرأسها وٌشرف علٌها الصدٌق الدكتور محمد نجٌب لوبارٌس. ومنذ ذلك المإتمر الدولً حول 

ٌّم بالحضارة  المورٌسكٌٌن أصبحُت عضواً فً هذه المإّسسة الرصٌنة، وتعّرفت على هذا الباحث اإلسبانً الهائم والمت

األندلسٌة وتارٌخها التلٌد؛ وقد تطّرق خالل الملتقى المذكور إلى العدٌد من المعانً والمصطلحات والمسّمٌات واألسماء التً 

 .تنحدر من أصول عربٌة، والتً استعملت معظمها مرارا فً العدٌد من مقاالتً ودراساتً وأبحاثً عن األندلس

ولقد عملت لسنوات عدٌدة )عشر سنوات( قبل التحاقً بالسلك الدبلوماسً المغربً خبٌرا بمكتب تنسٌق التعرٌب فً العالم 

العربً التابع للمنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم بالرباط )ألٌكسو أو ٌونٌسكو العرب(، وكنت أشرف على تحرٌر المجلّة 

المتخصصة الكبرى الرصٌنة التً كانت تصدر عن هذا المكتب الدولً، والتً مازالت تصدر إلى ٌومنا هذا وهً “اللسان 

العربً”، كما كنت مشرفاً على أقسام ثابتة فٌها ونشرُت بها الكثٌر من المقاالت حول األندلس وتارٌخها الزاخر. وكنا فً 

المكتب كثٌراً ما نتوّصل باستفسارات من الطالب وبعض المستشرقٌن والمستعربٌن والدارسٌن اإلسبان، ٌسؤلوننا عن أصل 

وأثل العدٌد من المصطلحات اإلسبانٌة التً تنحدر من اللغة العربٌة واستقّرت فً لغة سٌرفانتٌس.. وإن العدٌد من التعابٌر 

ٌّم استقّرت ومازالت مبثوثة فً اللغة اإلسبانٌة وهً من أصل  والمصطلحات والمسّمٌات التً وردت فً هذا العرض الق

نسبة إلى  …Jaen عربً أندلسً. ومن الكلمات التً لصقت ولزمت ذاكرتً كلمة كنت أقرإها عندما أمّر بجانب مدٌنة

ٌّان..وكان مكتوباً على اللوحة كلمة لم أستطع فّك لغز هذه الكلمة إالّ عندما قرأت كتاب السفٌر  .IZNALOZ القاضً ج

المغربً ابن عثمان المكناسً “اإلكسٌر فً فكاك األسٌر”، حٌث شرح لً أن هذه الكلمة تعنً “ِحْصن اللوز”، وبعد ذلك 

ٌُكتب فً المعاجم اإلسبانٌة ما ٌلً  Iznalloz del árabe hisn al-lauz o „castillo de almendra :أصبح 

 !..وكانت مفاجؤتً أكبر عندما اكتشفت أنه فً هذا المكان تكثر فعالً أشجار اللوز

ٌّة ٌّة من أصول عرب  كلمات إسبان



ٌشٌر عدلً طاهر نور فً مقدمة كتابه “كلمات عربٌة فً اللغة االسبانٌة” إلى أنه “ال جدال فً أّن اللغة العربٌة ظلت لعّدة 

قرون فً النصف الثانً من العصر الوسٌط لغة الحضارة الّسائدة فً العالم، وال عجب أن نسمع “ألباُرو القرطبً” فً القرن 

التاسع المٌالدي ٌستنكر انصراف اإلسبان فً شبه الجزٌرة اإلٌبٌرٌة عن دٌنهم ولغتهم، وٌنّدد بشغفهم بعلوم العرب وباللغة 

العربٌة وآدابها، وإنفاقهم الكثٌر فً سبٌل اقتناء كتبها، وهو ال ٌجد بٌن ألف منهم شخصاً واحداً ٌستطٌع أن ٌكتب بالالّتٌنٌة 

 .”خطاباً صحٌحاً إلى صدٌق له

وٌإكد الباحث المكسٌكً “أنطونٌو أالتوّري” فً كتابه “ألف سنة وسنة من تارٌخ اللغة اإلسبانٌة” إلى أنه “عندما عمد إلى 

كتابة الفصل المتعلق بتؤثٌر الحضارة واللغة العربٌتٌن فً اللغة اإلسبانٌة، وصار ٌنقّب فً الوثائق والمراجع تٌقّن أّن شٌئا 

غٌر عادي كان ٌحدث له، حٌث وجد نفسه ٌربط التارٌخ باللغة”، وٌضٌف: “لقد بهرنً العهد المتعلق بوجود المسلمٌن فً 

إسبانٌا، بل إننً شعرت بانجذاب كبٌر نحو هذا العهد، وأبرز ما استرعى انتباهً، وسٌطر على مجامعً فً هذا العهد 

ٌّة، بل جعلوا مبدأ التسامح دٌدنهم،  الزاهر هو التسامح، فالعرب واألمازٌغ بعد أن استقّروا فً إسبانٌا لم ٌكونوا ذوي عصب

فساد هذا المبدأ فً إسبانٌا إّبان وجودهم بها. كان الناس ٌعٌشون فً رغد ورفاهٌة من العٌش، إلى درجة أّن كثٌرا من سكان 

ٌّة.. لقد وجدوا طرٌقة الحٌاة عندهم مرٌحة وجمٌلة، واّتسمت  إسبانٌا القدامى أصبحوا منسجمٌن معهم بطرٌقة عفوٌة وتلقائ

ًّ واالزدهار فً مختلف مناحً الحٌاة”. وٌضٌف أالتوّري: “إّن هناك شهادة الفٌض الهائل من الكلمات  مظاهر العٌش بالرق

العربٌة التً دخلت واستقّرت فً اللغة اإلسبانٌة لٌس قهراً وال قسراً، بل لقد تقّبلها الناس طواعًٌة واختٌاراً. لقد كان المسلمون 

 .”الذٌن عاشوا فً إسبانٌا بحّق أساتذة الغرب

ٌّة  أمرٌكو كاستُرو وتؤثٌر لغة الّضاد فً اإلسبان

خالل التواجد العربً بشبه الجزٌرة اإلٌبٌرٌة، وبشكل خاص فً األندلس، تعاٌشت كّل من اللغتٌن العربٌة واألمازٌغٌة جنباً 

ٌّة  ٌّة واألمازٌغ إلى جنب، بل لقد كان لهما تؤثٌر بلٌغ فً لغة سٌرفانتٌس. وبحكم هذه المعاٌشة هناك العدٌد من الكلمات العرب

التً استقّرت فٌها. ٌرى الُمستشرق أمرٌُكو َكاْستُرو أن معظَم الكلمات اإلسبانٌة التً لها عالقة بالعّد، والقٌاس، واألكل، 

اء، أو البانً، وماذا )Albañil والّسقً، أو الرّي، والبناء، كلها من أصل عربً، َفَمْن ٌبنً البَِناء؟ ألبانٌٌل باإلسبانٌة( وهو الَبنَّ

أو السقف، “وهً بالتوالً ُتنطُق فً اإلسبانٌة: ألَكاَسْر، أْلُكوَبا،  Azotea ، الّسطحAlcoba ، القّبةAlcázar ٌبنً؟ القصر

ٌّا”. وكٌف وبماذا ٌسقً أو ٌروي األرَض؟ بالّساقٌة وهً ُتنطق “ Alberca ، وألبِْرَكةAljibe ، والُجبAcequia أُسوطٌ

ا، أْلِخٌبًِ، ألبٌرَكا”. وماذا نؤكل بعد ذلك؟ السّكر ٌَ  ، اللٌمونNaranja ، النارنجArroz ، األرزAzúcar فً اإلسبانٌة: أِسٌْك

Limónالُخرُشف ، Alcachofaالّترُمس ، Altramucesالّسلق ، Acelgasالّسبانخ ، Espinacas ،“ ًوهً ُتنطق ف

اإلسبانٌة بالتوالً: أسُوكار، أّروث، نارانخا، اللٌمون، الكاُشوفا، ألتراموٌسٌس، أسٌلغا، إٌسبٌناكاس”. وبماذا تزدان بساتٌننا، أو 

ٌَُّن حدائقنا..؟ بالٌاسمٌن، وُتنطق باإلسبانٌة: أثَهار، َخاْثمٌن، “، Albahaca ، والحَبقAzahar والّزهر Jazmínُتَز

َوألَبهاَكا”، باإلضافة إلى العدٌد من الكلمات األخرى التً ال حصر لها، كلّها دخلت واستقّرت فً هذه اللغة، وما فتئت األلسُن 

تلوكها، والمعاجم تثبتها، وتنشرها، وتتباهى بها، والكتب والتآلٌف والمجلدات، واألسفار، والمخطوطات، والوثائق، والمظاّن 

ٌَع، وأصقاع العالم الجدٌد  .تحفل بها بدون انقطاع إلى الٌوم سواء فً إسبانٌا، أو ما وراء بحر الظلمات فً مختلف بقاع، وِض

 Azagaya وهناك كذلك العدٌد من الكلمات األمازٌغٌة التً استقّرت بدورها فً اللغة اإلسبانٌة مثل )َتَزّغاٌْث( أو الزغاٌة

الزغاٌات(، وهً موجودة، وُمدرجة ) Azagayas وتعنً الّرمح الكبٌر(، واستعملها كولومبوس فً ٌومٌاته، بصٌغة الجمع)

فً معجم األكادٌمٌة الملكٌة للّغة اإلسبانٌة، وغٌر موجودة فً المعاجم العربٌة، ال “لسان العرب” وال “مقاٌٌس اللغة” وال 

“الّصّحاح فً اللغة” وال “القاموس المحٌط” وال “الُعباب الّزاخر”، ال فً صٌغة المفرد، وال فً صٌغة الجمع، ِما ٌدّل الداللة 

، (Reinhart Dozy القاطعة على أصلها وأثلها األمازٌغً حسب ما ٌإّكد الُمستشرق الهولندي المعروف )َرٌِْنهَ اْرت ُدوِزي

وكلمة )آْش( ُتجمع بـ”أّشاون” وتعنً القرون، ومنها اسم مدٌنة المغربٌة )الّشاون(. وٌإّكد صاحب “اإلحاطة فً أخبار 

غرناطة” لسان الدٌن ابُن الخطٌب أّن الّنهر الوحٌد فً شبه الجزٌرة اإلٌبٌرٌة الذي ٌحمل اسماً أمازٌغٌاً هو نهر “وادي آش”، 



، بالقرب من مدٌنة ”río de Acci” ،“Wadi Ash” ،“río Ash“ ، أو“ Guadix“ أّي وادي القرن، وهو فً اإلسبانٌة

 غرناطة، وهناك “مدٌنة آش”. إلخ )وهكذا األمر مع العدٌد من األسماء المتعلقة بالقبائل وبعض الّضٌع والمدن مثل مدٌنة

Teruel  اإلسبانٌة )بالقرب من مدٌنة سرقسطة( المقتبسة من اسم مدٌنة “تروال” المغربٌة بالقرب من مدٌنة وّزان )وسط

بالقرب من تروٌل اإلسبانٌة. وٌرجع اسم هذه المدٌنة إلى  Albarracín المغرب( )وهً من قبائل بربر صنهاجة(، ومدٌنة

القبٌلة البربرٌة “بنً رزٌن” التً عاشت بها واستقرت فً ربوعها فً القرن الثالث عشر، وآخر ملوكها ُحسام الّدولة 

الرزٌنً، وهً تنحدر من “بنً رزٌن”، وهً قرٌة أمازٌغٌة جبلٌة مغربٌة والكائنة فً الطرٌق الّساحلً الّرابط بٌن تطوان 

من “غمارة”. وهً عند اإلسبان اسم جزٌرة فً األرخبٌل الكناري،  Gomera والحسٌمة شمال المغرب..ومنها كلمات مثل

de Gomera Vélez .  ”وهذه الكلمة من اسم “بادس” وهو )اسم شبه الجزٌرة المحتلة الكائنة بجوار شاطئ “قوس قزح

ًّ الّصالح أبو ٌعقوب البادسً، الذي ذكره ابن خلدون فً  ٌُنسب الول وبنً بوفراح ونواحٌها بإقلٌم مدٌنة الحسٌمة(، وإلٌها 

مقدمته بكل تبجٌل، كما تحمل اسَمه الكرٌم أعرُق ثانوٌة فً جوهرة البحر األبٌض المتوّسط مدٌنة الحسٌمة. واسم بادس 

 Vélez Rubio, Vélez Malaga,Velez Benaudalla,Velez Blanco ,Rio:ُمستعَمل بكثرة فً إسبانٌا مثل

Vélez,  إلخ، ناهٌك عن أسماء المنتجات، والصنائع التً أدخلها المسلمون إلى أوربا فً مختلف الحقول والمجاالت وما

 .أكثرها

 كولومبوس والعربٌة

ومن أطرف ما ٌمكن أن ٌحكَى فً مجال التؤثٌر )اللغوي( العربً فً المجتمع اإلسبانً هو أّنه حتى كرٌستوفر كولومبوس 

نفسه استعمل كلمات عربٌة وأمازٌغٌة فً ٌومٌاته، لٌس فقط تلك التً لها عالقة بمٌدانه، أّي علوم البحر، ومعارف اإلبحار، 

بل فً المسّمٌات الٌومٌة العادٌة. وٌكفً أن نستدّل فً هذا الشؤن بالفقرة األخٌرة من ٌومٌاته بعد وصوله إلى الٌابسة، وهً 

الفقرة التً تحمل تارٌخ السبت 01 أكتوبر0250 حٌث ٌقول: “وعند الّصباح حضر إلى الشاطئ عدد غفٌر من هإالء القوم، 

ٌّة  ثّم قدموا فً اّتجاه المركب بواسطة )المعّدٌات(.. فً األصل اإلسبانً كما نطقها كولومبوس )ألمٌدٌاس(، )مفردها المعد

وهً كلمة أوردها معجم الدكتور عدلً طاهر نور فً كتابه آنف الذكر، وهً زورق صغٌر ٌعبر علٌه من شاطئ إلى آخر، 

ومنها عدوة األندلس، أو عدوة مدٌنتً سال والّرباط على نهر أبً رقراق(، ثم ٌقول: “واستقدموا معهم لفائف من )القطن(”، 

)وهً كلمة عربٌة كذلك ونطقها كولومبوس “ألُغوُدون”، كما تنطق الٌوم فً اإلسبانٌة(، وكانوا ٌحملون )الزّغاٌات(، وجاءت 

هذه الكلمة فً ٌومٌات كولومبوس باسم “أزاغاٌاس”، )وهً كلمة أمازٌغٌة سبقت اإلشارة إلٌها أعاله تعنً الٌوم عند اإلسبان 

الحرْ بة القاطعة التً تثبت فً الطرف األعلى للبندقٌة التً كان ٌحملها رجال الحرس المدنً(، وٌضٌف: “كما استقدموا معهم 

ٌُحاكً كالَم الناس”. وهكذا نجد  ٌُطلق على الّذكر واألنثى، من خصائصه أّنه  طٌور) الباباغاٌوس(”.. “جمع البّبغاء وهو طائر 

ٌّة، القطن، الزّغاٌة، البّبغاء(، بل إّن  فً فقرة قصٌرة جّداً من هذه الٌومٌات الكلمات العربٌة واألمازٌغٌة التالٌة: )المعد

كولومبوس نفسه كان ٌحمل لقباً عربٌاً وهو “أمٌر البحر”، وٌنطق فً اإلسبانٌة ُمحّرفاً بعض الشًء )ألمٌرانتً(. ومازال هذا 

ٌُستعمل فً اإلسبانٌة إلى الٌوم  .اللقب 

 الُمستشرقون ولغة الّضاد

العالم ٌركض وٌجري من حولنا، والحضارة تقذف إلٌنا بعشرات المصطلحات والمستجّدات ٌومٌاً. واالختراعات تلو 

االختراعات تترى فً حٌاتنا المعاصرة..ونحن مازلنا نناقش ونجادل فً أمور كان ٌنبغً تفادٌها أو البّت فٌها منذ عّدة عقود. 

ترى كٌف ٌرى كبار المستشرقٌن الثقات هذه اللغة بعد انصرام هذه القرون الطوٌلة التً لم تنل من قّوتها وزخمها وعنفوانها 

حّبة خردل..؟ إنها مازالت كما كانت علٌه منذ فجرها األّول لم ٌستعِص علٌها دٌٌن وال ِعلٌم وال أدٌب وال منطق، إّنها مازالت 

مشّعة، نابضة، خالّقة، مطواعة معطاء، لقد شهد لها بذلك غٌر قلٌل من الّدارسٌن والمستشرقٌن، واعترفوا بقصب الّسبق 

الذي نالته على امتداد الّدهور والعصور فً هذا القبٌل. ٌقول المستشرق الفرنسً “لوي ماّسنٌون” فً كتابه )فلسفة اللغة 

العربٌة(: “لقد برهنت العربٌة بؤّنها كانت دائما لغة علم، بل وقّدمت للعلم خدمات جلٌلة باعتراف الجمٌع، كما أضافت إلٌه 



إضافات ٌعترف لها بها العلم الحدٌث، فهً إذن لغة غٌر عاجزة البّتة عن المتابعة والمساٌرة والترجمة والعطاء بنفس الّروح 

والقّوة والفعالٌة التً طبعتها على امتداد قرون خلت، إنها لغة التؤمل الداخلً والجّوانٌة، ولها قدرة خاّصة على التجرٌد 

ٌّة والشمول واالختصار..إنها لغة الغٌب واإلٌحاء تعّبر بجمل مركزة عّما ال تستطٌع اللغات األخرى التعبٌر  والنزوع إلى الكل

عنه إالّ فً ُجَمٍل طوٌلة ممطوطة”.. إّنه ٌضرب لذلك مثاالً فٌقول: “للعطش خمُس مراحل فً اللغة العربٌة، وكّل مرحلة منه 

َدى، واألُّوام، والُهٌام، وهو  ٌّن من حاجة المرء إلى الماء، وهذه المراحل هً: العطش، والظمؤ، والصَّ تعّبر عن مستوى مع

ٌُْسَق ماء مات”. وٌضٌف ماّسٌنٌون: “نحن فً اللغة الفرنسٌة لكً  آخر وأشّد مراحل العطش، وإنسان “هائمٌ ” هو الذي إذا لم 

نعّبر عن هذا المعنى ٌنبغً لنا أن نكتب سطراً كامالً ، وهو “إنه ٌكاد أن ٌموت من العطش”، ولقد أصبح “الهٌام”) آخر 

 .مراحل العطش وأشّدها( كناٌة عن العشق الّشدٌد. وآخر مراحل الهوى، والجوى، والوله، والّصبابة

 

وٌقول ارنست رٌنان: “مــن أغــرب الـمـدهـشـات أن تـنـبـت تـلـك اللـغـة الـقـومـٌـة، وتـصـل إلى درجـة الـكـمـال وسط 

الصحاري عند أمة من الرّحل.. فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانٌها وُحسن نظام مبانٌها”. وٌرى “بروكلمان” أّن معجم 

اللغة العربٌة اللغوي ال ٌضاهٌه آخر فً ثرائه. وبفضل القرآن بلغت العربٌة من االّتساع انتشاراً تكاد ال تعرفه أيُّ من لغات 

الدنٌا. وٌرى “إدوارد فان دٌك” أّن العربٌة من أكثر لغات األرض ثراًء من حٌث ثروة معجمها واستٌعاب آدابها. المستشرق 

الهوالندي “رٌنهارت دوزي” )صاحب معجم المالبس الشهٌر( ٌقول: “إّن أرباب الفطنة والتذّوق من النصارى سحرهم رنٌن 

ٌُذكر للغة الالتٌنٌة، وصاروا ٌمٌلون للغة الضاد، وٌهٌمون بها”. “ٌوهان فك”  وموسٌقى الّشعر العربً فلم ٌعٌروا اهتماما 

ٌإّكد أن “التراث العربً أقوى من كّل محاولة لزحزحة العربٌة عن مكانتها المرموقة فً التارٌخ”. جان بٌرٌك: “العربٌة 

قاومت بضراوة االستعمار الفرنسً فً المغرب، وحالت دون ذوبان الثقافة العربٌة فً لغة المستعمر الدخٌل”. “جورج 

سارتون”: “أصبحت العربٌة فً الّنصف الثانً من القرن الثامن لغة العلم عند الخواّص فً العالم المتمدٌن”. وهناك العشرات 

 .من أمثال هذه الشهادات التً لم ُتْخِف إعجابها بلغة الضاد ٌضٌق المجال لسردها فً هذا المقال

 .كاتب، وباحث، ومترجم من المغرب، عضو األكاديمية اإلسبانية- األمريكية لآلداب والعلوم – بوغوطا – كولومبيا*

 


